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هنرهای جدید ،،مرد شنی ،اثر کامران فمی تفرشی ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

«موسسه ژرفا هنر ساتین کیش» به عنوان یک نهاد خصوصی و
مستقل هنری ،با این هدف شلک گرفت که فاصله بین هنرمند،
پژوهش هنر و اقتصاد هنر را کم کند .موسسه ساتین بر این باور
است که در دنیای جدید ،یک «نهاد هنری» برای انجام فعالیتهای
موثر نیاز دارد تا دانش و تکنولوژی را به خدمت بگیرد.

تهران ،ستارخان ،بازارچه سنتی ،فاز اول ،طبقه یک ،غرفه 63/1

02144372231

تهران ،بلوار اشرفی اصفهانی ،خیابان شهید قموشی ،خیابان بهار،
خیابان هما ،دانشگاه علم و فرهنگ ،طبقه ششم ،سازمان مرکزی
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،اتاق 1004

09128307123

کیش :فرهنگسرای مرکزی ،اتاق  1003و 1004

نقاشی روی جلد اثر فرح باقرپور ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

09104803883
www.Sateenart.com

بخشهای
اصــــــــــلی
مـوســسـه
ـ پژوهش
ـ برگزاری رویدادهای دورهای هنری
ـ آموزش
ـ مارکتینگ هنری
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نقاشی اثر لیدا پولکی ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

معرفي فعالیتها
انتشار فصلنامه مطالعات هنر منطقهای ساتین
ترجمه کتب تخصصی هنر
برگزاری ساالنه هنرهای تجسمی ساتین
ارائه خدمات در قالب کیوریتوری آثار هنری
برگزاری نمایشگاههای هنری داخلی و بینالمللی
شناسایی ،حمایت و پرورش هنرمندان
برگزاری کارگاههای تخصصی هنری (داخلی و بینالمللی)
جریان سازی هنری ـ تکنیکی

نقاشی اثر محسن تقی زاده ـ دومین
ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

برگزاری آرتفر بینالمللی
راهاندازی پلتفرم سه بعدی برگزاری رویداد ،معرفی و فروش
آنالین آثار هنری

در حال حاضر ارتباط هنری موثر و سازماندهی شدهای بین هنرمندان داخلی و فضای
هنری بیرون از کشور موجود نبوده ،مرجع معتبری نیز برای عرضه و ارزشگذاری آثار هنری
در کشور وجود ندارد .جامعه هنری علیرغم توانمندیهای هنری خود هنوز جسارت و امکان
حضور در عرصه بینالمللی را نیافته است و در بهترین حالت عمدتا یک هنر بومی در
زمینههای مختلف در کشور شلک گرفته که نتوانسته است توسط جامعه هنری بین المللی
به درستی دیده شود .ویژگی منحصر به فرد موسسه آن است که قصد دارد برای پرکردن این
خالء تالش کند.
نکته حائز اهمیت آن است که این موسسه قرار نیست دالل آثار هنری باشد بلکه به
صورت مستقیم هنر و هنرمند برای موسسه موضوعیت دارند.
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مأموریت
بین رئوس مثلث هنرمند ،پژوهش هنر ،بازار هنر خالهایی وجود
دارد که عمدتا موجب شده تا نهادهایی مانند مجالت هنری،
مراکز آموزشی و گالریها مستقل از هم رفتار کنند و اثرگذاری
الزم برای زایش و تقویت جریانهای هنری شلک نگیرد.
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ما قصد داریم فاصله بین این نهادها را پر کنیم .در این مسیر
نگاه ما به هنر در منطقه غرب آسیاست .کشورهای غرب آسیا
علیرغم قرابتهای فرهنگی ،کمتر مجال یافتهاند تا تجربههای
هنری خود را با هم به اشتراک بگذارند .اگر ارتباطی صحیح در
بستر هنر میان این کشورها برقرار شود ،موقعیتی ایجاد خواهد
شد که اتفاقی جدید در پژوهش و تولید آثار هنری روی دهد.
ژرفا هنر ساتین کیش تالش میکند تا با برگزاری رویدادهای
هنری ،کارگاههای آموزشی ،انتشار فصلنامه ساتین و ایجاد
بسترهای فیزیکی و مجازی دانشبنیان در حوزه مارکتینگ،
بستری مطمئن را برای رشد ،تعالی جامعه هنری و دیده شدن
آثار هنرمندان فراهم نماید.

نقاشی اثر محسن تقی زاده ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

نقاشی اثر لیدا پولکی ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

ارزشهای سازمانی
اعتماد ،انضباط ،امانت داري و اخالق حرفهاي
رعايت كرامت انسانی هنرمند
حفظ و اعتالي نام موسسه
ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه هنرهای تجسمی
ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی هنرمندان حوزه تجسمی
خالقیت ،نوآوری و تنوع در خدمات قابل ارائه به جامعه هنری
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نقاشی اثر فائزه کرمی نوری ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

چشم انداز  5ساله
تبدیل موسسه به عنوان نماینده مرجع جامعه هنرهای تجسمی ایران و غرب
آسیا از منظر ارزشگذاری آثار هنری ،تولید مطالب علمی ـ پژوهشی و برگزاری
رویدادهای هنری.
راه اندازی پلتفرم دانش بنیان سه بعدی و تعاملی در حوزههای آموزش ،برگزاری
رویداد ،نمایش و فروش آثار هنری
راه اندازی ،تثبیت و ایجاد جایگاه معتبر بینالمللی برای گالری مجازی موسسه و
حراج ادواری ساتین
تثبیت موسسه به عنوان مرجع کشف استعداد و پرورش هنرمند در ایران

اهداف موسسه
گسترش فعالیتهای مؤسسه و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک برند
بینالمللی در حوزه هنرهای تجسمی از طریق پلتفرم سه بعدی ساتین به
صورت بینالمللی.
شناسایی و معرفی استعدادهای برتر و نو نگر در حوزه هنرهای تجسمی.
توسعه بازار عرضه آثار هنرهای تجسمی از طریق برپایی نمایشگاه و
حراجهای دورهای به صورت فیزیکی و آنالین بر پایه پلتفرم سه بعدی
ساتین
کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه هنری از طریق انجام
پژوهش ،نقد و واکاوی رویدادهای هنری منطقه غرب آسیا و انتشار در
فصلنامه ساتین.
تالش در راستاي حفظ و افزايش جلب اعتماد و مشارکت جامعه هنرهای
تجسمی از طریق بهبود مستمر برنامههای موسسه.

مجسمه اثر محمدرضا پورکمالی راوری ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین
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نقاشی اثر فائزه کرمی نوری ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین
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نقاشی اثر مریم نشاسته ریز ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

مطالعات هنر غرب آسیا

پیش شماره اول  .زمستان 1398

فصلنامه مطالعات هنری ساتین

عکاسی و سیاست در غرب آسیا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی ساتین با رویکرد مطالعه تخصصی
هنر در منطقه غرب آسیا از دی ماه سال  1398شروع به کار
کرده و تاکنون شش شماره از آن منتشر گردیده است.
پیش شماره  :1عکاسی و سیاست در غرب آسیا
پیش شماره  :2مستندنگاری و عکاسی در غرب آسیا
شماره  :1ورود عکاسی به کشورهای غرب آسیا

مطالعات هنر غرب آسیا

پیششمارهی دوم .زمستان 1398

مستندنگاری و عکاسی در غرب آسیا

شماره : 2هنر مدرنیسم و سیاست در غرب آسیا
شماره  :3اقتصاد هنر در غرب آسیا
شماره  :4زنان و بازنمایی در هنر
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بازنماییزنان

در هنرهایدیداریغرب آسیا

ترجمه کتب تخصصی هنری
یکی از سیاستهای موسسه ،ترجمه کتب تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی
است .در همین راستا تاکنون کتابهای زیر در حال آماده سازی برای انتشار هستند:
 لنز بومی اثر االهه هلبینگ کمرا اورینتالیس اثر علی بهداد11

 هنر عربی مدرن اثر نادا شابوت NFT-راهنمای توکنهای غیر قابل معاوضه

آموزش
موسسه ساتین ،با رویکرد برگزاری کارگاههای هنری داخلی و
بینالمللی تاکنون چندین دوره تخصصی در زمینه هنرهای
تجسمی برگزار کرده است ،همچنین زیرساخت های الزم جهت
ادامه فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی ایجاد گردیده
است تا آموزش ها در قالب دوره های آفالین (فایل های ویدئویی
قابل دانلود) و دوره های آنالین برگزار گردد.
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مجسمه اثر پیام قربانی ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

ساالنه هنرهای تجسمی ساتین
ساالنه ساتین در پنج رشته نقاشی ،عکاسی ،مجسمه سازی ،چاپ دستی
و هنرهای جدید برگزار می شود.
فراخوان دوره اول ساالنه با موضوع «وضعیت» که به وضعیت انسان
در دورهی همهگیری کرونا اشاره داشت ،در اردیبهشت  99منتشر شد و
نمایشگاه آثار برگزیده از آبان تا دی ماه در فرهنگستان هنر برگزار گردید.
در این دور از ساالنه  1200اثر به دبیرخانه ارسال شد که  160اثر پس از
دو مرحله داوری به نمایشگاه راه یافت .هنرمندان برتر هر رشته تندیس،
لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.
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فراخوان دومین دور ساالنه ساتین با موضوع «نگرشهای تازه ،بیان
نو» در اردیبهشت  1400منتشر شد و بیش از  3000اثر به دبیرخانه
جشنواره رسید که پس از دو مرحله داوری  300اثر از  150هنرمند به
مدت دو هفته در فرهنگستان هنر تهران و دو هفته در جزیره کیش
به نمایش گذاشته شد .همچنین بخش جنبی جشنواره به هنرمندان
افغان اختصاص داشت که در این بخش  50اثر از  23هنرمند به
نمایش درآمد .هنرمندان برتر هر رشته تندیس ،لوح تقدیر و جایزه نقدی
دریافت کردند.

اختتامیه دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

ارکان نخستین ساالنه:
« وضعیت»
مدیر :محدثه وحیدی مهر
دبیر جشنواره :هادی آذری ازغندی
مشاور برنامه ریزی :امین علی زاده
دبیر اجرایی :محمد محمد امینی
روابط عمومی :زهرا منصف
دبیر هنری :راضیه قلیان
دبیر عکس :الهه فرخی ،مجید کاویان مهر
دبیر رسانه :مریم درویش

همکاران در فرهنگستان هنر:
 محمدرضا حسینخانی سجاد محمد یارزاده -اعظم باغبان
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مجسمه اثر رعنا حیدرزاده ـ دومین ساالنه هنرهای
تجسمی ساتین

داوران نخستین دوره
ساالنه ساتین

15

عکاسی
پیمان هوشمندزاده

مجسمه سازی
کوروش گلناری

غزاله هدایت

نرگس حریریان

زانیار بلوری

بیژن غنچه پور

نقاشی
واحد خاکدان

هنرهای جدید
حمید سوری

محمد خلیلی

آذر محمودیان

کامبیز موسوی اقدم

باربد گلشیری

چاپ دستی
همایون سلیمی
احمد وکیلی
مهرداد خطایی

ارکان دومین ساالنه:
« نگرش تازه ،بیان نو»

مدیر :محدثه وحیدی مهر
دبیر جشنواره :هادی آذری ازغندی
مشاور برنامه ریزی :امین علی زاده
دبیر اجرایی :آزاده کاظم زاده
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روابط عمومی :نیره خادمی
دبیر هنری :راضیه قلیان
دبیر عکس :میالد محمد
دبیر رسانه :مریم درویش

همکاران در فرهنگستان هنر:
 محمدرضا حسینخانی سجاد محمد یارزاده -اعظم باغبان

مجسمه اثر مصطفی محسنی ـ دومین ساالنه
هنرهای تجسمی ساتین

داوران دومین دوره
ساالنه ساتین
عکاسی
فرهاد فخریان

مجسمه سازی
کامبیز صبری

پرهام تقی اف

نرگس حریریان
روحاهلل شمسیزاده

نقاشی
خسرو خسروی
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محمد خلیلی

هنرهای جدید
رزیتا شرف جهان
هلیا دارابی

چاپ دستی
شکوفه فالح
رضا هدایت
مهرداد خطایی

شهرام انتخابی

آرت فر ساتین
موسسه ساتین در نظر دارد تا اولین آرتفر ساتین را
به صورت بینالمللی در سال  1401برگزار نماید .این
رویداد از این پس به صورت دورهای برگزار خواهد شد.
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مجسمه اثر مهدی محسنی ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

مجسمه اثر محمد ابوطالبی ـ دومین ساالنه هنرهای تجسمی ساتین

اعضای موثر و همکار موسسه ساتین
محدثه وحیدی مهر ،مدیرعامل موسسه ساتین
دانشآموخته دو رشته ادبیات انگلیسی و هنر (با گرایش عکاسی) در مقطع
کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر .مدیر مسئول فصل
نامه پژوهشی ساتین ،مدیر ساالنه هنرهای تجسمی ساتین.
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پدرام خسرونژاد ،کیوریتور آرتفر ساتین
دانشآموخته مقطع فوق دکتری .دارای مدرک دکتری در رشته مردم شناسی
اجتماعی از دانشگاه سوربن و موسسه عالی علوم اجتماعی پاریس.
فارغالتحصیل رشته نقاشی در مقطع کارشناسی و پژوهش هنر در مقطع
کارشناسی ارشد.
مدرس دانشگاه های آکسفورد ،سنت اندروز اسکاتلند ،استاد مدعو در
موزه بین المللی مردم شناسی ژاپن ،دانشگاه نانت فرانسه ،دانشگاه ایالتی
اوکالهاما آمریکا ،استاد مدعو در دانشگاه غربی سیدنی استرالیا ،دارای
کرسی مردم شناسی در دانشگاه هاروارد.

حمید مرعشی ،مدیر روابط بین الملل آرتفر ساتین
دانشیار زبانشناسی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی در تهران مرکزی و سردبیر
مجله زبان و ترجمه.

طیبه لگ صباحی ،مدیر اجرایی ـ هنری آرت فر
دانشآموخته رشته پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد ،رئیس موزه هنر
ایران ،عضو شورای بین المللی موزهها.

کوروش بیگ پور ،طراح لوگو و مشاور گرافیکی
لیسانس طراحی مد دانشگاه تهران و فوق لیسانس هنرهای معاصر
بین الملل از دانشگاه مالزی ،همکاری با استودیوی  k-b studioدر
لس آنجلس

علیرضا قاسمخان ،مشاور فرهنگی
کارشناسی سينما از دانشگاه هنر و کارشناسیارشد پژوهش هنر از دانشگاه
آزاد اسالمی ،مدير سينماتك موزه هنرهای معاصر تهران ،دبیر و قائممقام
فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران ،سردبير اخبار علمی ،فرهنگی ،هنری
شبكه خبر ،مدير واحد توليد فيلم مؤسسه رسانههای تصويری ،مدیرعامل
موزه سینمای ایران ،معاون پژوهش و تحقیقات مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی ،سه دوره دبیر بخش فیلم مستند جشنواره هنرهای
تجسمی فجر ،عضو هیات انتخاب جشنوارههای یادگار ،فيلم و صنعت،
شهر ،سینماحقیقت ،رویش ،فجر .رئیس هیئت علمی کنفرانس فیلم قاجار،
دبیر دومین همایش ملی انیمیشن ایران.

هدی وحیدی مهر ،مدیر محصول
دانشآموخته نرم افزار در مقطع کارشناسی و رشته مدیریت جهانگردی در
مقطع کارشناسیارشد.

آرش علیزاده ،مشاور هنری
عضو هیأت مدیره موسسه ژرفا هنر ساتین کیش .دانشآموخت ه مهندسی
مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف .فیلمساز و
فیلمنامه نویس.
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امین علیزاده ،مدیر اجرایی و برنامهریزی ساتین.
عضو هیأت مدیره موسسه ژرفا هنر ساتین کیش .دانشآموخته مدیریت
 MBAبازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی صنایع گرایش
برنامه ریزی و تحلیل در مقطع کارشناس.

ابوالفضل داودی رکن آباد ،سردبیر نشریه ساتین
دانش آموخته مقطع دکتری هنر ،رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه
آزاد اسالمی واحد یزد ،معاون علمی و هنری دانشگاه فرشچیان .سردبیر
فصلنامه ساتین و عضو شورای سیاستگذاری موسسه.
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مریم درویش ،سرپرست تیم خبری ساتین
دانشآموخته نقاشی از دانشگاه الزهرا در مقطع کارشناسی .خبرنگار
خبرگزاری هنر ایران(هنرآنالین) ،عضو تحریریه بولتن چند دوره جشنواره
هنرهای تجسمی فجر ،جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران ،جشنواره
تئاتر معلولین ،مسئول رسانه چندین نمایشگاه هنری و مسئول رسانه یا
عضو ستاد خبری رویدادهای هنری مانند ورسوس ،دامون فر ،تیرآرت ،حراج
باران و...

